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Høring - Utredning om dekning av tomteerstatning under naturskade-

forsikringsordningen m.m. 

Vi viser til høringsbrev av 20. januar 2016 om ovennevnte med høringsfrist 20. april 2016.  

 

Mandatet for utredningen består av to hovedspørsmål, herunder om naturskadeforsikringen 

bør utvides til også å gi erstatning for tomt der gjenoppbygging på skadestedet ikke er 

tilrådelig, og om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bør gis adgang til 

taushetsbelagte opplysninger om forsikringsselskapenes skadeutbetalinger etter 

naturskadehendelser. 

 

Utredningen konkluderer med at det er grunnlag for å utvide dekningsområdet for 

naturskadeforsikring, og at det bør skje gjennom en endring av naturskadeforsikringsloven § 

1. I tillegg foreslås det å regulere erstatning av tomteverdi og gjenoppføring av bygning på ny 

tomt gjennom ny forskrift til naturskadeforsikringsloven. Vi mener forslaget om å utvide 

naturskadeforsikringen er fornuftig. Forslaget regulerer skadetilfeller som det frem til nå har 

vært uklarheter knyttet til håndteringen av, og forslaget bidrar samtidig til å styrke skadelidtes 

rettigheter etter naturskade.  

 

Når det gjelder spørsmålet om å gi NVE tilgang til skadetakst og forsikringsutbetalinger 

gjennom et unntak fra forsikringsvirksomhetsloven § 1-6 første ledd, fremgår det av 

utredningen at det ikke foreligger tungtveiende grunner til at NVE skal gis slik tilgang. Vi 

stiller oss bak den konklusjonen. Selv om det er tilfeller hvor grensen mellom gjenoppretting 
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av skade og sikring mot fremtidig skade er uklar, er det etter vår vurdering hensiktsmessig å 

holde ordningene adskilt.  

 

Utredningen drøfter også forhold som har betydning for dekningsområdet for 

naturskadeforsikring og for den statlige erstatningsordningen for naturskade som er regulert 

gjennom naturskadeloven. Det er et overordnet mål om at de to erstatningsordningene samlet 

skal gi tilstrekkelig god dekning for naturskade, og at det fremgår tydelig av regelverket 

hvilke skadeobjekter som dekkes under de respektive ordningene. Samarbeidet mellom Norsk 

Naturskadepool og Statens naturskadefond bidrar til at eventuelle uklarheter i praktiseringen 

av regelverket kan finne sin løsning slik at en unngår utilsiktede "dekningshull". Det er 

positivt at det i utredningen 3.4.5 fremkommer at "forsikringsnæringen ser positivt på en 

løsning der dekningsområdet til naturskadeforsikringsloven utvides til også å dekke grunnen 

under næringsbygg". I forlengelsen av dette mener vi det er naturlig samtidig å vurdere om 

dette ansvaret også bør omfatte tomtearealet rundt næringsbygg (for eksempel adkomstveier, 

parkeringsplasser, kaianlegg og lignende). En slik utvidelse vil legge til rette for en mer 

enhetlig løsning for dekning av naturskade som rammer lokaliteter for næringsvirksomhet. 

 

Vi vil også peke på drøftelsen i utredningen som gjelder forsikringsdekning knyttet til "hage" 

og "hageanlegg". I praksis har spørsmålet om naturtomt kan anses å falle inn under begrepene 

vært tatt opp. Det samme gjelder spørsmålet om hvor dypt ned i grunnen forsikringsansvaret 

går. Verken forarbeidene eller praksis gir et tydelig svar. På side 17 i utredningen fremgår det 

at forsikringsnæringen gjennom brev av 26. juni 2014 vil påta seg å dekke skade innenfor 5 

dekars grensen uavhengig av om tomten er opparbeidet eller ikke. Det er positivt at 

spørsmålet om naturtomt dekkes under forsikring har funnet en praktisk løsning. Utredningen 

drøfter på side 17 og 18 spørsmålet om forsikringsansvaret ned i grunnen, og legger til grunn 

at forsikringen ikke dekker slik skade. Vi mener denne slutningen blir noe unyansert, og viser 

i tillegg til at spørsmålet er drøftet nærmere mellom Norsk Naturskadepool og Statens 

naturskadefond. Det er nå enighet mellom partene om at visse skadeobjekter i grunnen dekkes 

av forsikring dersom kundens egen forsikring åpner for at skadene kan avregnes av Norsk 

Naturskadepool.       

 

Avslutningsvis vil vi peke på at hensynet til brukerne av regelverket tilsier at naturskade-

forsikringsloven også bør gjenspeile de løsningene som er fremkommet gjennom praksis og 

som det for øvrig er enighet om mellom Norsk naturskadepool og Statens naturskadefond. 

Alternativt bør forarbeidene til den forestående endringen av naturskadeforsikringsloven 

drøfte disse spørsmålene i nødvendig grad slik at en kan sikre en tydelig rettslig forankring. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Inger Grette (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Kristian Buan 

 seniorrådgiver 
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